
يريكككم الذي (( هوكونية:  آاية والشرعية, البرق الكونية تشمل الايات
). ) وطمعا خوفا البرق

وهنييا أعلييى ميين ايكييون  التنزايييل)) رزقا السماء من لكم (( وينزل
السييماء هنييا بالسييماء المراد العلو, وليس  وهو)) السماء (( منقال: 

تعييالى: لقييوله العلييو بييه المييراد المرفييوع, بييل السييقف المحفوظيية
اينييزل ليس  فالمطر)) والرض السماء بين المسخر (( والسحاب

السييحاب ميين العلييو مين اينييزل المحفييوظ, وإنمييا السييقف السييماء مين
 أي)) (( رزقككامشاهد, وقييوله:  أمر وهذا والضرض السماء بين المسخر

((ضرزق:  نفسه الرزق, فهو به ايكون ماء اينزل الرزق, فالذي به ايكون ماء
نحككن أم المزن من أنزلتموه أأنتم تشربون الذي الماء أفرأيتم

)) الثمككرات كككل من به (( فأخرجنا الرزق ايكون ) وبه) المنزلون
تقييدايم حييال, وفييي بكييل ضرزق ايشرب, فهييو ضرزق والماء أضرزاق والثمرات

أهييم الداينييية النعميية أن علييى دليييل السماء من الرزق إنزال على الايات
ومككا رزقككا السماء من لكم (( وينزل نعم الدنيواية النعمة من وأكبر

).  ) ينيب من إل يتذكر
ايعنييي"  توحيككده )) دللئل آياته يريكم الذي " (( هوالمفسر:  قال
" الربوبييية معيياني ميين عليييه تييدل ممييا ذلك وغير توحيده على تدل التي

اللييه ضرحمييه  فالمؤلف" )) بالمطر رزقا السماء من لكم (( وينزل
مييا ذلك, ولكن أشبه وما النبات ايعني بالمطر ايخرج ما هو الرزق أن ايرى

(( أفرأيتمقييال:  اللييه لن ضرزق نفسييه المطيير الوصوب, أن هو ذكرناه
ايكييون ) وأحيانييا) المكزن مكن أنزلتموه أأنتم تشربون الذي الماء
الكل.  إلى احتياجه من أكثر الماء إلى البدن احتياج

" الشككرك عككن )) يرجع ينيب من (( إل )) يتعظ يتذكر " (( وما
شييك ل وهييذا"  الشرك عن " يرجع قال: )) ينيب من (( إلوقوله: 

عز الله إلى ايرجع  من)) ينيب (( منقاوصر, فالصواب:  لكنه وصحيح أنه
قيياله ممييا أعييم فهييو والفسييوق المعاوصييي ميين وغيييره الشرك من وجل

المؤلف.  
. الايات ايراينا لنه وجل عز الله قدضرة الكرايمة: بيان الاية هذه فوائد من

لئل ملزمة حجة آاياته من تعالى الله ايراينا ما الكرايمة: أن الاية فوائد ومن
. بها نتعظ حتى آايات ايأتنا لم قائل: نحن ايقول
علييى تييدل كلهييا والمشييروعات المخلوقات الكرايمة: أن الاية فوائد ومن



. وتعالى سبحانه المشرع الخالق
السييماء ميين المطيير بييإنزال وجييل عز الله الكرايمة: منة الاية فوائد ومن
. لنا ضرزق وأنه
وجييل عييز السييماء, واللييه ميين اينزل المطر أن في الحكمة فوائدها ومن
مييا وتسييقي الضرض سييطح علييى تسييير أنهاضرا للضرض ايجعل أن على قادضر
ميين نييزل إذا المطيير وأفضييل, لن أنفييع المطر تسقيه, لكن أن الله شاء

والعييالي, وهييذه والنازل والوعر السهل فيشمل الجبال قمم شمل أعلى
. كلها الضرض ايشمل حتى فوق من اينزل المطر ايكون أن الحكمة من

البدن, به ايتغذى مما أهم الروح به تتغذى ما الكرايمة: أن الاية فوائد ومن
على ايدل السماء, وهذا من اينزل الذي الرزق على الايات قراءة قدم لنه
ايكييون ل البييدني الغذاء فقد لن الواقع, وذلك هو كذلك, هذا وهو أهم أنه
النسييان كييان لييو منه, حييتى بد ل الذي الموت وهو منه لبد شيء إل فيه
ايمييوت, لكيين أن فلبييد ايكون ما وأترف البدن نعيم من ايكون ما أنعم في

فييي الهلك ايكون وبفقده ومعالجة معاناة إلى ايحتاج الذي هو الروح غذاء
أنفسككهم خسككروا الككذين الخاسككرين إن (( قككلوالرخييرة:  الييدنيا

أعمككال بالخسككرين ننبئكم هل (( قل) ) القيامة يوم وأهليهم
أنهككم يحسككبون وهككم الككدنيا الحيككاة فككي سككعيهم ضككل الككذين

)) ولقككالئه ربهككم بآيككات كفككروا الككذين أولئككك صككنعا يحسككنون
وعملككوا آمنككوا الككذين إل خسككر لفككي النسككان إن (( والعصككر
البييدن رخسيياضرة ) إذن) بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا الصالحات

بكييثير, ولهييذا الداين رخساضرة دون الدنيا بكثير, رخساضرة الروح رخساضرة دون
المطر. بإنزال نعمته على الايات بقراءة نعمته الله قدم

ميين إل به اينتفع ل والعطاء والرزق الايات : أن الكرايمة الاية فوائد ومن 
تغنككي (( ومككاايقييول:  اللييه فإن الله إلى اينب لم من الله, أما إلى أناب

) .) يؤمنون ل قوم عن والنذر اليات
كيان اللييه إلييى إنابية أكثر النسان كان كلما الكرايمة: أنه الاية فوائد ومن
وايضييعف بقوته ايقوى ووصف على المعلق الحكم بالايات, لن إايمانا أقوى

كييان إنابيية أقييوى النسييان كان فكلما اينيب لمن التذكر كان بضعفه, فإذا
. تذكرا أقوى
ميين ايحييرم فييإنه إنابيية عنييده ايكيين لييم ميين الكرايميية: أن الاية فوائد ومن

)). ينيب من إل يتذكر (( ماقال:  الله لن بالايات النتفاع
قيوله ليذلك واييدل اليرزق لكيثرة سيبب الليه إلى النابة أن فوائدها ومن



ل حيككث مككن ويرزقككه مخرجككا له يجعل الله يتق (( ومن:  تعالى
. أعلم واللهيحتسب) 

هككم فأولئككك اللككه أنككزل بمككا يحكككم لككم (( ومككن: ... الطييالب
. ؟)) الكافرون

اللييه وايكييرضره واحييد شيييء بييه ايييراد غلييط, كيييف بأنه نجيب : نعم الشيخ
المعنيى, ارختلف عليى اييدل اللفيظ ارختلف أن متعيددة, والوصيل بألفاظ

ووصييفه مين ايمنييع ل بييالكفر الحيياكم ووصييف قييال: إن العلميياء بعييض لكن
: (( وأماتعييالى فقييال بالفسييق الكفيياضر ووصييف تعالى الله لن بالفسق
منهككا يخرجككوا أن أرادوا كلمككا النككار فمككأواهم فسككقوا الككذين
هككم (( والكافرونفقييال:  بالظلم الكافراين ) وووصف) فيها أعيدوا

واحييد, ول لمووصييوف جعلهييا الثلةثيية الووصاف هذه ) فجعل) الظالمون
ظييالم, ول أنه شك ل أووصاف, فالكافر بعدة النسان ايووصف أن من مانع
مطلييق, وفسييق فسييق فسييقه الطاعيية, بييل عيين رخيياضرج فاسق أنه شك

منييزل اللفيياظ هذه ارختلف جعلنا إذا مقيد, ولكننا فسق العاوصي المؤمن
والفسييق, فييدللته للظلم متضمن الكفر نقول أبلغ, لننا كان أحوال على
بيالظلم ليه ووصيف هييو بيالكفر إايياه ووصيفنا مجيرد فيكيون باللتزام عليه

ايكييون حيييث اللييه أنييزل ميا بغير بالحكم جدايد فائدة نستفيد والفسق, ةثم
 ... كفرا، ل فسقا أو كفرا ل محضا ظلما
أحسن المعنى في ارختلفا اللفظ في الرختلف نجعل كوننا إن أقول ل, أنا

علييى الكلم المسألة: حمل هذه في العلماء قال الوصل, وقد هو هذا لن
. التوكيد, نعم على حمله من أولى التأسيس
...:  الطالب
أعيان فهو السماء من اينزل ما قلنا: أن إننا هكذا, ايقول قلنا ما : ل الشيخ

مييا السييماء, أو ميين اينييزل قلنا: ما نحن هذا, هل قلنا ما أبدا ل وأووصاف؛
كلمييك علييى وهييذا, فييرق, لنييه بينه فرق أي ؟ أنزل مما الله إلى ايضاف
السيماء, قلنييا: مييا ميين تنييزل السماء, والبقيير من تنزل الغنم أن ايقتضي
كييان أووصافا, فإن ايكون أن وإما أعيانا ايكون أن إما إنزاله الله إلى ايضاف
... نعم، بنفسها؛ قائمة أعيان فهو أعيانا كان لله, وإن ووصف فهو أووصافا

كالجسييام ليييس جسييم جسييم, لكنييه الروح أن أووصاف, الصحيح هي ما
قسمين, إلى اينقسم تعالى الله أنزله ما قلنا: أن الكثيفة, نحن المعروفة

.  الروح, نعم أنزل أنه ايذكر لم تعالى والله
دعي إذا بأنه (( ذلكمتعالى:  قوله في المفسراين بعض : قولالطالب



مككتروك " فيه ايقول: )) تؤمنوا به يشرك وإن كفرتم وحده الله
ذلككك إلككى سككبيل أل ومجككازه عليه الظاهر بدللة عنه استغني

 ؟"
 كييأنه)) سبيل من خروج إلى (( فهلقالوا:  لما قصده : هذا الشيخ

معييه ايمكيين ل مييا لنفسييكم قييدمتم لنكييم الخييروج إلييى سييبيل قييال: ل
. تؤمنوا به ايشرك وإن كفرتم وحده الله دعي إذا أنه الخروج, وهو

هككم فأولئككك اللككه أنزل بما يحكم لم (( ومنقوله:  : هل الطالب
؟ كافر غير فهذا ايستحله لم إذا استحله, أما  إذا)) الكافرون

القييانون عيين بييدل القييانون ايضييع الييذي حييال كييل علييى  هييو...:  الشيييخ
... ؟ ل أو استحله هل السماوي

اللييه أنزل ما بغير الحكم استحل من أن كافرا, مع أفضل, فيكون ضرآه بل
اللييه أنزل ما بغير نحكم أن ايحل قال: إنه كافر, من فهو به ايحكم لم وإن
ايحكم.  لم وإن كافر فهو

الجحييود, إلييى أو السييتحلل إلى الناس بعض ايلجأ ما كثيرا مشكلة وهذه
عيين للكلييم تحرايييف كفيير, هييذا فقييد جاحييدا الصييلة ترك ايقول: من مثل

لقييوله, فيحيياول المتعصييب إليها ايلجأ بأنه أرخبركم مسألة مواضعه, وهذه
فقككد الصلة ترك من (ايقول, فمثل:  ما إلى النصوص أعناق ايلوي أن

لوجوبهييا جاحييدا تركهييا من قالوا ؟ عملوا ماذا ايكفر ل قالوا  الذاين) كفر
علييى مرتييين جنيتم ذلك فعلتم إذا أنتم الله نقول: سبحان كفر, نحن فقد
على الكلم حملكم الولى وسلم, المرة عليه الله وصلى الله ضرسول كلم
الصييلة عليييه الرسييول ايقلييه لييم أميير إةثبييات الثانييية ظاهره, والمرة غير

فيي هيل جحيدها مين ايقييل  وليم) تركها ( منقال:  والسلم, الرسول
وصييلى, وإن كفيير لكييم: الجحييد نقول جحدها, ةثم من ايقول أن عي لسانه

الصييلة قييال: إن النسييان أن  لو) الصلة ترك ( منايقول:  والرسول
للمسييجد ايييأتي ميين أول وهييو عليهييا ايواظب من أو بواجبة, ولكنه ليست
جدايييد بووصيف وتيأتون الييترك ووصيف تلغيون ايكفر, كييف ايخرج من وآرخر

مشكلة.  الحكم, وهذه به تعلقون
متعمككدا مؤمنككا يقتل (( ومنتعالى:  قوله في أحمد للمام قيل ولما

عككذابا له وأعد ولعنه عليه الله وغضب فيه خالدا جهنم فجزالئه
المييؤمن؛ قتييل اسييتحل فيميين هييذا ايقييول فلنييا لييه: إن ) قالوا) عظيما

المككؤمن قتككل اسككتحل من الله " سبحانقال:  أحمد المام ضحك
مضحك, كذلك أنه شك ل تحرايف  وهذا" يقتله لم أو قتله كافر فهو



لييم أم  حكييم سييواء كييافر فهييو الله أنزل ما بغير الحكم استحل من أايضا
زل بمكا يحكم لم (( ومن بالحكم الحكم علقت ايحكم, والاية اللكه أن

عيين الكلييم تحرايييف احييذضروها, احييذوضرا مسييألة الن, وهييذه  أعرفييت))
علييى وحكمكيم اعتقييادكم تعتقيدونه, واجعليوا اعتقياد أجيل من مواضعه
لميا تابعا النص جعلت تابعة, إذا النصوص تجعلوا ل للنصوص تابعا الشيء

النصييوص ايييدي بييين نفسييك تمامييا, اجعييل الهوى إتباع هو هذا فإن تعتقد
المييؤمن, هييو تقلبهييا, هييذا ول النصوص الغاسل, تقلبك ايدي بين كالميت

بعضييا, أو ايخصييص أو بعضا ايقيد بعضها النصوص أحيانا ايكون قد نعم لكن
ذلييك, أشييبه وما العام تخصيص أو المطلق تقييد ايقتضي بالشرايعة الفقه
. النصوص, نعم إتباع عن بنا ايخرج ل وهذا

عع:  القاضرئ ففي رر فت ((  رجا رر دد فش عذو ال رر رعكك رل فقككي ا رل رح عي ررو رن الكك فه فمكك فر رمكك رأ

رلى رن رع عء رم رشا رن ري فه فم فد ربا رر فع فذ رن عي رم فل رو فق ري دتل رم ال رو رم ريكك رن عهكك عزو فر ل ربككا
رفى رخ رلى ري فه رع دلك رم ال عهك رن ءء فم ري فن رشك رمك عك فل رلك عم رل رم ا رو ريك رل فه ا دلك فد فل فحك روا رل ا
فر دها رق رل رم ا رو ري رل رز ى ا رج رل عت سس عك رف رما رن رت فب رب رس رم ل رك رل رم عظ رو ري رل دن ا ره فإ دلكك ال
عع فري فب رس رسا فح رل ]. 17: ) [غافر) ا
: وتعييالى تبيياضرك اللييه قييال الرجيييم الشيييطان ميين بييالله : أعييوذ الشيييخ

بييين ) لمييا) الكافرون كره ولو الدين له مخلصين الله (( فادعوا
نييدعوه أن أمرنييا والشييرعية الكونييية آاييياته أضرانييا أنييه وتعالى سبحانه الله

"المفسيير:   قييال)) اللككه (( فادعوافقوله:  الداين؛ له مخلصين وحده
المسألة, ايعني دعاء الثاني الدعاء, والمعنى معنيين أحد  وهذا" اعبدوه

العبييادة, ودعيياء المسألة دعاء للمراين, أي شامل أنه اسألوه, والصواب
رلتعييالى:  قييوله في كما دعاء تسمى فالعبادة رقا رو عم ((  عككك رب فني رر ععككو رد ا

رب فج رت رس رم رأ عك دن رل رن فإ فذي دل رن ا عرو فب رك رت رس رن ري فتي رع رد ربا رن فع علو عخ رد ري رم رس دن ره رج
رن فري فخ الككذين (( إنقييال:   ةثييم)) (( ادعككوني] قال: 60: ) [غافر) ردا

ايييدعوا إنسييان كييل فإن العبادة دعاء وأما ؛)) عبادتي عن يستكبرون
وأنييه عليم شيء بكل أنه ايؤمن وهو إل ايدعوه ل فإنه وتعالى سبحانه الله
( (فككادعواله, قال:  عابدا بذلك دعاه, فصاضر فلهذا قداير شيء كل على
قييوله: فييي الييواو ميين حييال ) مخلصييين) الككدين لككه مخلصككين اللككه

إرخلوصييا, تسييمى الشيييء التنقييية, تنقييية  والرخلص)) اللككه (( فادعوا
الشرك.  من داينكم والمعنى: نقوا

دعيياء, أم عبييادة كان سواء العمل بالداين  المراد)) الدين (( لهوقوله: 
تعييالى: العمييل, فقييوله جييزاء علييى وايطلييق العمييل علييى ايطلييق والداين



العمييل, علييى الييداين إطلق بيياب ميين ) هييذا) دين ولي دينكم (( لكم
علييى الييداين إطلق بيياب من ) هذا) الدين يوم (( مالك:  تعالى وقوله

هنييا تجيازى, فالييداين تعميل كما  أي" تدان تدين " كماالجزاء, وايقال: 
العمل.  بمعنى

ضرحمييه المؤلييف قييال  كمييا" الشرك )) من الدين له " (( مخلصين
مخلصييين نعبييده الدعاء, وأن له مخلصين تعالى الله ندعو تعالى, أن الله
عبادتنا.  في ول دعائنا في ل غيره به نشرك الشرك, فل من العبادة له

مخلصييين اللييه  ايعني: ادعييوا" )) إخلصكم الكافرون كره " (( ولو
أنهييم المعلييوم سييخطوا, وميين أم الكييافرون ضرضييي سييواء حال كل على

للييه, الييداين أرخلصيينا إذا علينييا ايسييخطوا أن ايهم ل ايسخطون, لكن سوف
ايقييال: أن  اينبغييي" إخلصكككم الكككافرون كره " ولوالمؤلف:  وقول

ايكييره إنمييا القلب, والكافر نية الرخلص المخلص, لن عملكم كرهوا ولو
الييذي عملكييم الكييافرون كييره النسان, فالمعنى: ولو عمل من ايظهر ما

أنوفهم.   ضرغم على لله فيه تخلصون
رافع الصفات, أو عظيم الله )) أي الدرجات " (( رفيعقال:  ةثم

وهييي الرفعيية  من)) (( رفيع قوله: " الجنة في المؤمنين درجات
المييراد معنيييين, أن بأحييد عنييه وعفييا اللييه ضرحمييه المؤلييف العلو, فسرها

عظيييم تعييالى اللييه أن الصييفات, أي بالييدضرجات والمراد العظمة بالرفعة
وهيم غييره دضرجيات ضرافيع أي اليدضرجات ضرفييع الثياني الصفات, والمعنيى

ضرفيييع مواضعه, لن عن للكلم تحرايف المعنيين الجنة, وكل في المؤمنون
فيي الميذكوضر وجيل عيز الليه على ايعود فاعلها مشبه وصفة أو فاعل اسم

أن ايصييح فل هييذا  وعلييى)) الدين له مخلصين الله (( فادعواقوله: 
تكييون التفسييير هييذا علييى لنييه المييؤمنين دضرجات ضرافع المراد بأن تفسر

ضرفيييع تفسيير أن ايصييح المييؤمنين, ول غيييره, دضرجييات دضرجييات الييدضرجات
عفا المؤلف العظيم, لكن الفرق من بينهما لما الصفات بعظيم الدضرجات

ل ممين لنيه الييذاتي العليو إةثبات من فراضرا التفسير بهذا فسرها عنه الله
المعنيييين هييذاين أحييد إلييى القييرآن حرف بذاته, فلهذا عال أنه ذلك ايرون

لهييذا الييدضرجات, وايييدل ضرفيييع هييو سييبحان أنييه باطل, والصييواب وكلهما
أعلييى هييو والعييرش العييرش وصاحب أي))  العرش (( ذوقوله:  وايعينه

المتعين. هو العرش, وهذا فوق الدضرجات ضرفيع قال المخلوقات, فكأنه
السييتواء, لن إنكيياضر إلييى إشيياضرة أايضييا  فيييه" " خالقهالمؤلف:  وقول
ل المعنييى, ولهييذا هييو عليييه, هييذا المسييتوي وصاحبه أي العرش ذو معنى



أنييه مييع السييحاب ذو ول الجبييال ذو ول السييماء ذو ول الضرض ايقييال: ذو
عيين للكلييم تحرايييف أنييه شييك ل بخييالقه العييرش ذو رخالقهييا, فتفسيييره

أن المتعين الاية العرش, وتفسير على الستواء إةثبات من فراضرا مواضعه
الدضرجات ضرفيع مرتفع, بل وجل عز نفسه هو أي الدضرجات ضرفيع نقول: إنه

ميين والييدوام, والييدضرجات الثبييوت علييى الداليية المشييبهة بالصييفة أتييى
الغااييية, إلييى ايصييل حييتى بعض فوق بعضه كان ما أي المعروفة الدضرجات

هييو عليه, هييذا بالستواء المختص العرش وصاحب فمعناه العرش ذو وأما
الاية.  من المتعين

قككوله مككن )) أي أمككره (( مككن )) الككوحي الككروح " (( يلقككي
)) الككروح (( يلقككي " آخككره )) إلى عباده من يشاء من (( على

أمرنككا مككن روحا إليك أوحينا (( وكذلكتعالى:  لقوله الوحي الروح
" (( منالقلوب, وقوله:  حياة به لن ضروحا الوحي تعالى الله ) وسمى)

قييول ميين الوحي أن التفسير, ايعني جيد, هذا  وهذا" قوله )) أي أمره
سيبحانه الليه شياء من إلى به اينزل ةثم جبرايل فيسمع ايقول وجل عز الله

هييؤلء, ميين ايبين  ولم)) عباده من يشاء من (( علىوتعالى, وقوله: 
كييانوا سييواء اليوحي إليهيم ايلقيى الذاين هم لنهم النبياء أنهم نعلم ولكننا
المشيييئة إطلق))  يشاء من (( علىقوله:  إن ضرسل, ةثم غير أم ضرسل
ايقييول اللييه ضرأايييت بالحكميية, كلمييا مقيد القرآن في جاءت موضع كل في

منكككم شككاء (( لمن:  تعييالى لقوله بالحكمة مقرونة مشيئة فإنه ايشاء
)) العككالمين رب اللككه يشككاء أن إل تشككاءون ومككا يسككتقيم أن

كككان اللككه إن اللككه يشككاء أن إل تشككاءون (( وما:  تعييالى ولقييوله
عليهييم ايلقييي أن تعييالى اللييه ايشيياء الييذاين هييؤلء ) ومن) حكيما عليما
)) رسككالته يجعككل حيككث أعلم (( الله:  قوله في الله بينهم ؟ الروح

الييذاين الخاوصة, وهم العبوداية هنا بالعباد المراد))  عباده (( منوقوله: 
الرسل.  وهم أرخص هو ما بل وجل عز بالله آمنوا

هنييا  واللم" )) يخككوف )) قككال: " (( لينككذر التلق يككوم (( لينذر
"المؤلييف:  قييال ولهييذا بييالتخوايف المقييرون العلم هو للتعليل, والنذاضر

بتخوايف, وقييوله: مقرون إعلم النذاضر فإن وإل بلزمه  تفسيرا" ليخوف
هييو اينييذضر فاعل أن الله ضرحمه المفسر  أفادنا" الناس عليه " الملقى

أن مباشييرة, وايحتمييل المنييذضر هو أنه شك الرسول, ول وهو عليه الملقى
اللييه, لينييذضر وجييل, أي عييز اللييه وهو الروح ايلقي فاعل على ايعود الفاعل

للمراييين, أي الفعييل ليصييلح أعلييم واللييه الفاعييل ذكر عدم من والحكمة



عيياد الرسييول, فييإن إلى ايعود وأن الله إلى النذاضر ايعود لن وصالحا ليكون
للنذاضر. المباشر المبلغ فلنه الرسول إلى عاد الوصل, وإن فلنه الله إلى

اينييذضر, لن مفعول هو الذي الول للمفعول تقداير  هذا" " الناسوقوله: 
ايكييون الول والخبر, المفعييول المبتدأ أوصلهما ليس مفعولين تنصب اينذضر

(( وأنككذرهم:  تعالى الله قال محذوفا ايكون الثاني المفعول أو محذوفا
يوم الناس (( وأنذر جميعا المفعولين فيه موجود ) هذا) الزفة يوم

وإمييا الول إمييا أحييدهما ايحييذف جميعا, وقد المفعولن  كذلك)) يأتيهم
عليه.  السياق لدللة الثاني

فيهييا أن  أي" وإثباتهككا اليككاء بحككذف) ) التلق يككوم " (( لينككذر
الوصييل, فلنييه الياء إةثبات الياء, أما بحذف بالياء, والتلق التلقي قراءتين

)) المتعككال (( الكبيرتعييالى:  قييوله فللتخفيف, مثييل الياء حذف وأما
التلقييي أوصييلها التلق للتخفيييف, فهنييا الييياء حييذفت لكن المتعالي أوصلها

ذلييك المفسيير وعلييل القيامة ايوم هو التلق للتخفيف, وايوم الياء وحذفت
والمعبككود, والرض, والعابككد السككماء أهككل " لتلقككيبقييوله: 

أعييم: بمعنييى قلنييا اليوم, ولو ذلك في أي"  فيه والمظلوم والظالم
الوحيوش حييتى الرخر ايلقيه شيء كل اليوم, لن ذلك في الخلئق لتلقي

فيييه, الخلييق لتلقييي التلقي ايوم  فسمي)) حشرت الوحوش (( وإذا
فيتلقون.  اليوم ذلك في كلها الخلئق وجل عز الله ايحشر

الييدعاء فييي تعالى لله الرخلص قبلها: وجوب والتي الايات هذه فوائد من
عليييه ايقييدضر ل فيما الله غير  ودعاء)) مخلصين الله (( فادعوالقوله: 
أوصغر شركا ايكون وقد أكبر شركا ايكون قد الشرك, ةثم من ايعتبر المدعو
ليحمييل غيييره دعييا أكييبر, وميين شرك فهذا قبرا دعا الحال, فمن بحسب

بشييرك ليييس فهييذا ايحمل أن ايستطيع ل والغير ذلك أشبه وما متاعه معه
شييدة ميين لينقييذه غائبا دعا أوصغر, ومن شرك وإما عبث إما هو أكبر, بل

أن ايمكيين ل الغييائب أن السيير, إذ شرك ايسمى هذا أكبر, لن شرك فهذا
بعيييد, وهو الكون, ايتصرف في تصرفا له أن ايعتقد وهو إل النسان ايدعوه
كذا, فهييذا على أعني كذا معي احمل فلن وقال: ايا قرايبا دعا من بخلف
محسوس. بشيء ليقوم ايدعوه

بييدعاء الييدعاء فسرنا لننا لله العبادة إرخلص أايضا: وجوب فوائدها ومن 
اللييه لغييير تعبييد لله, فميين العبادة إرخلص العبادة, وجوب ودعاء المسألة
مشييركا بذلك فيكون الله لغير العبادة أنواع من شيئا وصرف فقد استقلل

ذبح أكبر, أو شركا مشركا ايكون فإنه لشخص وصلى من أكبر, ايعني شركا



عيين مخرجييا أكبر شركا مشركا ايكون فإنه له وتعظيما إليه تقربا لشخص
ايكييون ل فهييذا سييمع أو فيهييا ضرائييى لكيين للييه العبادة فعل إذا الملة, وأما

علييه ميردودة أوصيغر, وعبيادته شيركا مشيرك ولكنه أكبر  شركا مشركا
أغنى ( أناضربييه:  عيين ضرواه فيمييا وسييلم عليييه اللييه وصييلى النييبي لقول

غيككري معككي فيككه أشككرك عمل عمل الشرك, من عن الشركاء
. ) وشركه تركته

العبييادة فييي الدرخول قبل كان فإن القلب على طرأ إذا الراياء أن اعلم ةثم
العبييادة أةثنيياء فييي كان شرك, وإن على فيها درخل أوصلها, لنه من أبطلها

أولهييا علييى اينبنييي ل كييان بطلييت, وإن أولهييا علييى اينبني آرخرها كان فإن
مييا وايصييح الراياء فيه ما ايصح ل فإنه الثاني عن الول نميز أن ايصح بحيث
الركعيية فييي الصييلة أةثنيياء فييي الراييياء درخله الول: إذا الراياء, مثال سبق

بطلن لييزم الثانييية الركعيية بطلت إذا كلها, لنه تبطل الصلة الثانية, فإن
وصيياع مائيية أعد الثاني: ضرجل تتبعض, ومثال ل الصلة الولى, لن الركعة

فيي الرايياء درخليه ةثيم رخالصية وصيدقة وصاعا بخمسين فتصدق بها للصدقة
لن فتصييح, وذلييك الولى أما الباقية الوصواع تبطل الباقية, فهنا الوصواع

لييو أولهييا, حييتى علييى آرخرهييا اينبني ول تتبعض الصدقة أعني العبادة هذه
الكفيياضرة, فييي مثل مسييكينا سييتين كإطعييام الشييرع عينييه مما أنها فرض

سييبق مييا فييإن الراييياء درخلييه ذلييك بعييد ةثم بإرخلص مسكينا ةثلةثين فأطعم
طييرأ إذا وأمييا الراييياء مييع استرسييل إذا هذا مجزايا؛ ايكون الرخيرة الثلةثين

شيييئا, لقييول ايضره ل فإنه مدافعته في جاهدا زال وما فدافع الراياء عليه
بككه حككدثت مككا لمتي تجاوز الله ( إن:  وسلم عليه الله وصلى النبي

ضربمييا ايتكلييم, بييل ولييم ايعمل لم  وهذا) تتكلم أو تعمل لم ما أنفسها
الراياء.  هاجمه لكن نفسه ايحدث لم أنه

شييرك فحكمييه اللييه لغير تعبد ايعني الله لغير العبادة فعل من الن فصاضر
علييى اينبنييي آرخرهييا كان الراياء: إن درخلها لكن لله العبادة فعل أكبر, ومن

 ..., تتبعض ل أنها بمعنى أولها
المرائييي, طيييب واستمر الراياء مع استرسل إذا التفصيل هذا قيدنا طيب
ذلك. ايضره ول عليه شيء فل دافعه فإن
وفييي لليه الرخلص فييي الكفيياضر : مراغمية الكرايمية الاييية هييذه فوائد من

ايجييب أنييه ذلييك علييى  واينبنييي)) الكافرون كره (( ولولقوله:  العمل
فييي أحييدا ايحييابي غيره, ول ذلك كره ولو بالواجب ايقوم أن النسان على

الن ايوجييد كما ي الجماعة مع ابنه ايصلي أن الشاب أبو كره إذا هذا, فمثل



أبيه, ولو أنف ضرغم ولو الجماعة مع ل, ايصلي ؟ ذلك في أباه ايداهن فهل ي
 ذلك؛ كره
أبيييه وبييين بينه ذلك, وكان أشبه وما ورخاله كعمه ضرحمه الشاب ووصل ولو

أبوه, فهل ايكرههم الذاين أقاضربه ايصل أن لبنه ايكره فكان شخصية عداوة
الحييال هييذه فييي كييره, لكيين ولييو ايواوصلهم نعم ؟ ل أو كره ولو ايواوصلهم

بييدون المصييلحة لتحصييل ووصييلهم أنييه عنييه ايكتييم أنييه أباه, بمعنى ايداضري
النسان ايفعل أن والمداهنة, المداضراة المداضراة بين فرق مفسدة, وهناك

مييداضراة سييميت ايكره, ولهذا الذي الرخر الشخص عن التكتم مع ايلزمه ما
مداهنيية ايجب ما ترك في ايوافقه فأن المداهنة وأما الدفع؛ وهو الدضرء من

هييذه علييى ايتفييرع نقييول حال كل ايلين, فعلى لنه الدهن من له, مأرخوذة
الكيياضره كييان ولييو غيييره ذلييك كره ولو ايلزمه ما ايفعل النسان أن الفائدة
إليه.  أهله أقرب

الاييية: إةثبييات هييذه فوائييد ميين آرخره  إلى)) الدرجات (( رفيعقال:  ةثم
)) الدرجات (( رفيعالمفسر, لقوله:  للمؤلف رخلفا وجل عز الله علو

" أيبقوله:  المؤلف به أقر فقد الصفة علو أما الذات علو بالعلو ونقصد
وجييل عييز الله ذات الذات علو إةثبات الاية هذه ففي"  الصفات عظيم
 )). الدرجات (( رفيعلقوله: 

اللييه علييو علييى تييدل كلهييا الخمسيية الدليية أن وبينييا كييثيرا علينا مر وهذا
طيب. والفطرة والعقل السلف والجماع والسنة الكتاب

 فييإن)) العرش (( ذولقوله:  العرش :فضل الكرايمة الاية فوائد ومن 
. عظيم فضل أنه شك ل وجل عز بالله العرش ارختصاص

)). العرش (( ذولقوله:  العرش الكرايمة:  إةثبات الاية فوائد ومن
والسلطان, بالملك ايختص العرش لن الله عظمة : إةثبات فوائدها ومن 

للملييك ايقال عرش, لكن على أنه الكرسي على الجالس للرجل ايقال فل
عرش. وصاحب له ايقال العظيم الفخم الكرسي على الجالس والسلطان

ايشيياء ميين علييى وتعالى سبحانه الله منة الكرايمة: إةثبات الاية فوائد ومن
مككن يشككاء مككن علككى أمككره مككن الروح (( يلقي:  لقييوله بالوحي
) .) عباده

الككروح (( يلقيلقييوله:  القلييوب به تحيا ضروح الوحي فوائدها: أن ومن
)). أمره من
وتعالى سبحانه  والله)) أمره (( منلقوله:  القول فوائدها: إةثبات ومن
سييبحانه ضربنييا علييى نحجيير شيياء, ل كيييف شاء بما شاء متى وايتكلم ايقول



شيياء مييتى شيياء بمييا ايتكلييم أن له كيفية, بل ول وقتا ل الكلم في وتعالى
شاء. كيف
)). يشاء من (( علىلقوله:  المشيئة : إةثبات الكرايمة الاية فوائد ومن

قييال كمييا والفتييوة بالكسييب تنييال ل النبييوة مرتبيية :أن فوائييدها وميين
علييى وتعييالى سييبحانه اللييه من فضل هي العقيدة, وإنما في السفاضرايني

عباده. من ايشاء من
الييتي الييروح مين ونصيييب حييظ لهم العلماء الكرايمة: أن الاية فوائد ومن

ميين ونصيييب حييظ النبياء, فلهم وضرةثة لنهم الرسل على تعالى لله ايلقيها
الهدااية هذه من حظ لهم ايشاء, لكن من على الله ايلقيها التي الروح هذه

ل وقييد التوفيييق هدااييية ميين حييظ لهييم ايكون قد والبيان, ةثم الدللة هدااية
هدااييية الهييداايتين مين حييظ لييه فيكييون بعلمييه ايعمل قد العالم ايكون, لن

هدااييية ميين حييظ لييه فيكييون بعلمه ايعمل ل التوفيق, وقد وهدااية الضرشاد
بالحق, وهذا العلم مع رخالف حيث عليه وبال وصاضرت لكنها والضرشاد العلم
بالحق. علم بدون رخالف ممن أشد
ميين علييى وجييل عز الله اينزله الذي الوحي : أن الكرايمة الاية فوائد ومن
يككوم (( لينذر القياميية ايييوم النيياس إنييذاضر منييه الحكمة عباده من اينزله

)). التلق
مقرونيية أفعيياله وأن للييه الحكميية : إةثبييات الكرايميية الاييية فوائييد وميين 

بالحكمة. 


